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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 28 maja 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

 

(druk nr 416) 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 

2021 r. poz. 4) 

Art. 90v. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji zadań służących 

wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego na 

podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818), zwanego dalej "Programem", 

dotyczących pomocy uczennicom w ciąży przez stworzenie im możliwości 

kontynuowania nauki oraz utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczych, współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego. 

2. (uchylony). 

3. Starosta wskazuje publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę 

podstawową, w tym specjalną, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, o 

którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, albo poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, spełniające warunki określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, które 

w danym powiecie pełnią funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego. 

4. Do zadań wiodących ośrodków, o których mowa w ust. 3, należy udzielanie 

kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności 

lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym 
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uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, obejmującego w szczególności udzielanie 

informacji rodzinom, zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i 

jego rodziny oraz koordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w 

tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania wiodących 

ośrodków, o których mowa w ust. 3, uwzględniając koordynacyjny i kompleksowy 

charakter działań podejmowanych wobec dzieci i ich rodzin. 

 

<Art. 90w. 

1. W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może ustanowić programy i przedsięwzięcia. 

2. W przypadku ustanowienia programu lub przedsięwzięcia minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej 

stronie podmiotowej komunikat o: 

1) ustanowieniu programu i naborze wniosków; 

2) ustanowieniu przedsięwzięcia. 

3. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa się w szczególności: 

1) przedmiot programu; 

2) podmioty uprawnione do udziału w programie; 

3) warunki udziału w programie; 

4) tryb przeprowadzania naboru do programu; 

5) szczegółowe kryteria oceny wniosków. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może upoważnić dyrektora 

jednostki organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej do 

przeprowadzenia naboru wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1.> 
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USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 2029 i 2400 oraz z 2021 r. poz. 619) 

 

Rozdział 9 

[Finansowanie programów regionalnych, lokalnych i rządowych] 

 

<Finansowanie programów regionalnych, lokalnych i rządowych oraz programów i 

przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania> 

 

Art. 73. 

1. Na współfinansowanie programów, o których mowa w art. 90u ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 

systemie oświaty, jest przyznawana dotacja celowa, po zapewnieniu udziału środków 

własnych jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, albo pozyskaniu przez tę jednostkę lub organizację środków z innych 

źródeł, na realizację tworzonych regionalnych lub lokalnych programów. 

2. Na współfinansowanie programów, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty, mogą być przeznaczane środki zagraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1465 i 2020) oraz 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378). 

 

<Art. 73a. 

1. Na programy i przedsięwzięcia, o których mowa w art. 90w ustawy o systemie 

oświaty, przeznacza się środki finansowe na oświatę i wychowanie. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje środki finansowe w 

ramach programów i przedsięwzięć na podstawie umowy. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może upoważnić dyrektora 

jednostki organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej do 

zawierania i rozliczania umów, o których mowa w ust. 2. 
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4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację dotyczącą środków 

finansowych przyznanych w ramach programu albo przedsięwzięcia obejmującą: 

1) nazwy podmiotów, które otrzymały środki finansowe; 

2) wysokość przyznanych środków finansowych. 

5. Do przyznawania środków finansowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).> 


